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Iets voor jou?

Situering
Voor mantelzorgers  is het vinden van een goed even-
wicht tussen zorg, werk en leven niet evident. Vaak 
komt de zorg op de voorgrond te staan en wordt het 
beroepsleven (tijdelijk, volledig of gedeeltelijk) stopge-
zet. Het vinden van of behouden van een job waarbij 
de combinatie zorg/werk haalbaar is, is dan ook een 
uitdaging. 
In dit project bieden wij begeleiding naar of op de 
arbeidsmarkt, rekening houdend met de combinatie 
zorg/werk. 

Voor wie?

Mantelzorgers die omwille 

van hun mantelzorgtaken 

drempels ondervinden in hun 

zoektocht naar werk of in het 

volhouden / verder zetten van 

hun huidige job.

Doel
Bewuste keuzes maken 
omtrent de combinatie zorg 
en werk, sterker worden 
als persoon, door vanuit je 
eigen interesses, wensen 
en mogelijkheden te komen 
tot een duidelijk 
toekomstperspectief op 
gebied van werken.

Inhoud
Individuele trajectbegeleiding op maat – een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Doorheen dit traject is jezelf leren kennen en weten welke troeven je tegenover een werkgever kan uitspelen  
heel essentieel. Het Werkkracht-model vormt hiervoor een leidraad. Wie ben ik en waar ben ik goed in? 
Wat wil ik? Wie kan mij helpen in de zoektocht naar een passende tewerkstelling? Welke drempels moet ik overwinnen? 

Meer specifiek:
-   We streven naar een toegankelijk aanbod op maat van elk individu
-   We zoeken naar een gepast tijdstip en plaats voor de begeleiding
-   De arbeidscoach gaat samen met jou in gesprek met potentiële werkgevers
-   Het inzetten van jouw verworven competenties en ervaring als meerwaarde bij de reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers

Er is mogelijkheid om deel te nemen aan een groepssessie georganiseerd door Magenta. 
Samen met andere deelnemers krijg je ondersteuning in het vinden een goede zorg-werk-balans.
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0492 25 15 83
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